INFORMACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 8 dels estatuts del CETIT i article 4 de l’AETIGT, la
documentació necessària per donar-se d’alta és:

-

Original i fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud de títol
Fotocopia del DNI
1 fotografia tipus carnet
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc/caixa per al cobrament de
les quotes col·legials (20 dígits)
Omplir l’imprès de inscripció

Les quotes seran carregades en el compte bancari, una vegada que la Junta de Govern
hagi aprovat la teva sol·licitud:

-

L’alta d’inscripció col·legial: 50 €
Drets de col·legiació: 150 € anuals, repartits en dues quotes de 75 € cadascuna.
Condició estudiant: 0€ quota inscripció + 2 quotes de drets col·legials gratuïtes.
Aturat/incapacitat/jubilat: 50€ quota inscripció, 0€ drets col·legial (acreditant
la situació)
Trasllat d’un altre col·legi: 0€ inscripció. Drets col·legials 150 €, repartits en
dues quotes de 75€ cadascuna.
Actualitzat novembre 2013

SOL·LICITUD D’ALTA
Dades personals
Cognoms

Nom

Domicili

Codi postal

Població
Comarca

Província

Data de naixement

DNI

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades acadèmiques
Especialitat/s
Escola

Data d’acabament dels estudis

Universitat

Dades professionals
Empresa

Ex. Lliure

Funcionari Administració

Funcionari Ensenyament.

Altres

Dades bancàries
Banc o caixa
Número de compte o llibreta (20 dígits)

Declaro que no he incorregut en cap causa d’inhabilitació ni suspensió legal ni reglamentària que m’impedeixi incorporar-me al CETIT.
Tarragona ____________________________________________________

Signat

Sr. Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona

SECRETARIA
Aprovat l’ingrés en junta de data ______________________________

Número d’alta __________________
EL SECRETARI
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SOL·LICITUD D’ALTA

Dades personals
Cognoms

Nom

Domicili

Codi postal

Població
Comarca

Província

Data de naixement

DNI

Telèfon

Tel. Mòbil

Adreça electrònica

Dades acadèmiques
Especialitat/s
Escola

Data d’acabament dels estudis

Universitat

Dades bancàries
Banc o caixa
Número de compte o llibreta (20 dígits)

Declaro que no he incorregut en cap causa d’inhabilitació ni suspensió legal ni reglamentària que m’impedeixi incorporar-me al AETIGT
Tarragona ____________________________________________________

Signat

Sr. President de l’Associació d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de
Tarragona

SECRETARIA
Aprovat l’ingrés en junta de data ______________________________

Número d’alta __________________
EL SECRETARI

Actualitzat juny 2011

